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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

IZ.271.8.2015

Przebudowa odcinka drogi gminnej Mierków Gareja, obręb Mierków, gm. Lubsko
Numer ogłoszenia: 153878 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubsko , Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel.
068 4576108, faks 068 4576200, 4576222.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi gminnej
Mierków - Gareja, obręb Mierków, gm. Lubsko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia, jest realizacja inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi gminnej Mierków
- Gareja, obręb Mierków, gm. Lubsko. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, poprzez wykonanie drogi
śladowej z płyt typu PDTP (ułoŜenie płyt drogowych do budowy dróg śladowych) na długości
do 620,0 m i szerokości 3,6 m w obrębie Mierków (droga relacji: skrzyŜowanie Mierków początek wsi Gareja dz. nr 375 - zgodnie z załącznikiem graficznym). Nawierzchnia wykonana
będzie z płyt typu PDTP o wym. ok. 120/80/16 cm łączonych ze sobą w sposób przegubowy na
całej szerokości płyty. Przebudowa drogi polega w szczególności na: - wykonaniu koryta drogi
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa, - mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu
podłoŜa, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 8 cm, - ułoŜeniu pasów jezdnych z płyt,
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- wypełnieniu przestrzeni między płytami o szerokości 1,0 m oraz poboczy o szerokości 0,50 m
kruszywem łamanym niezwiązanym, - wyprofilowaniu i uzupełnieniu poboczy gruntowych.
ZwaŜywszy na ryczałtową formę wynagrodzenia, zaleca się, by Wykonawcy, przed
opracowaniem oferty, przeprowadzili wizję lokalną w terenie i dodatkowo dokonali oceny stanu
drogi i zakresu niezbędnych do wykonania prac, tak aby cel zamówienia został osiągnięty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ. Na opis przedmiotu
zamówienia składa się równieŜ dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki,
szkice, mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
pomocniczy/poglądowy przedmiar robót). Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy
markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary
(parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku
- dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równowaŜnych, spełniających
wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej
(poglądowym/pomocniczym przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, opisie technicznym, rysunkach). Pomimo dołoŜenia wszelkich starań, w OPZ
mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne
dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują,
niezaleŜnie od kontekstu w jakim zostały uŜyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu
zamówienia i tym samym, nie są one wiąŜące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne
nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji
Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i uŜytkowe
wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne
materiału/urządzenia/sprzętu, naleŜy dobierać takie, których parametry w typoszeregach
producentów, są najbliŜsze tym wyspecyfikowanym, chyba, Ŝe w OPZ jednoznacznie wskazano
szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) , przewiduje
zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia
podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje na temat
wadium, zawarte są w pkt 11 IDW SIWZ.
III.2) ZALICZKI
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

OPIS

SPOSOBU

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie określił szczegółów w zakresie spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane
będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie; w tym celu dokumenty ma
obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wskazywać będą spełnienie tego warunku) tzn.: Wykonawca w okresie ostatnich
5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - co najmniej 2 (dwa) zadania
polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i
zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w
zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie / przebudowie/
remoncie dróg. Ogólna wartość robót budowlanych dla kaŜdego zadania musi
wynosić minimum 200 000 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie określił szczegółów w zakresie spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie określił szczegółów w zakresie spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określił szczegółów w zakresie spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
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ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 90

•

2 - okres gwarancji jakości - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. MoŜe mieć to miejsce w
sytuacji zaistnienia niŜej podanych okoliczności powodujących konieczność dokonania takich
zmian, których nie moŜna było przewidzieć w chwili przygotowanie niniejszego postępowania
przetargowego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian w zakresie: Warunki materialne: I. z
powodu zmiany prawa, II. z powodu wystąpienia okoliczności siły wyŜszej np.: wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne: 1. Siła WyŜsza oznacza wyjątkowe
wydarzenie lub okoliczność: 1) na którą Strona nie ma wpływu, 2) przed którą ta Strona nie
mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy, 3) której, gdyby taka
wystąpiła, ta Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwycięŜyć, 4) której nie moŜna w istocie
przypisać drugiej Stronie. 2. Siła WyŜsza moŜe obejmować wyjątkowe wydarzenia i
okoliczności w rodzaju wyliczonych poniŜej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko
powyŜsze warunki wyliczone w pkt. III 1. 1 ) do 4) są spełnione: 1) wojna, działania wojenne
(niezaleŜnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,
2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa, 3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niŜ
Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, 4) amunicja wojskowa, materiały
wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skaŜenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które
mogą być przypisane uŜyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywności, oraz 5) zdarzenia losowe, takie jak trzęsienie ziemi,
huragan, tajfun, powódź lub aktywność wulkaniczna 3. JeŜeli Siła WyŜsza uniemoŜliwia - lub
przewiduje się, Ŝe uniemoŜliwi - którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań
według Umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub
okolicznościach stanowiących Siłę WyŜszą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie
jest - lub przewiduje się, Ŝe będzie - uniemoŜliwione. Powiadomienie to będzie dane w ciągu 14
dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym
wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę WyŜszą. 4. Po daniu powiadomienia, Strona ta
będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła WyŜsza będzie
uniemoŜliwiać jej ich wykonywanie. 5. KaŜda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie
rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły WyŜszej,
opóźnienie w wykonaniu Umowy. 6. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie
być pod wpływem Siły WyŜszej. III. Z powodu wystąpienia okoliczności powstania szkody
środowiskowej o znacznych rozmiarach i zasięgu IV. Z powodu działań osób trzecich
uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze stron umowy. V. pozostałe zmiany: a) zmiany obowiązującej stawki VAT: - jeŜeli zmiana
stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą
róŜnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeŜeli zmiana stawki VAT
będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w
kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) zmiany zakresu rzeczowego umowy
mogą nastąpić w sytuacji wystąpienia róŜnic w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze
zwiększeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia. Zmiana spełnia
przesłanki wynikające z art. 144 ust 1 w związku z art. 140 ust 1 i 3 ustawy Pzp. c) ceny - w
przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty/prace zaniechane): - w
przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowoterminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonym w tym
harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, - w przypadku odstąpienia od części
robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym -
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obliczenie niewykonanej części tego elementu, nastąpi na podstawie ustalenia przez
zamawiającego i wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego
elementu robót; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od
ogólnej wartości przedmiotu umowy; d) po spisaniu umowy moŜliwe jest przedłuŜenie terminu
zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy: - jeŜeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania
nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, - w razie zakłócenia
toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie
budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne organy nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu
zaniedbań niezawinionych przez wykonawcę, - przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), - działania siły
wyŜszej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienia warunków
atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów
technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), - zmiana
świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości, przy zachowaniu toŜsamości
przedmiotu świadczenia, - zmiany będące następstwem działania organów administracji przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; - zmiany będące następstwem
okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego - wstrzymanie robót/usług przez
zamawiającego; konieczność usunięcia błędów; - zmiana w harmonogramie, zatwierdzona przez
Zamawiającego; d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc. e)
zmiany sposobu spełnienia świadczenia: - zmiany technologiczne: - konieczność zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niŜ wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; - konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa; - produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych
jest zgodny z określonymi w zamówieniu podstawowym. Warunki formalne: Zamawiający
zastrzega jednocześnie, Ŝe zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone w razie
zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony,
prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do
umowy zmiany. Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek kaŜdej ze stron, zgłaszany
w razie zaistnienia powyŜszych warunków materialnych. W przypadku gdy strony w drodze
negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzanych zmian, podpisane
zostanie przez strony aneks do umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego.
Podpisanie aneksu wydłuŜającego termin realizacji przedmiotu zamówienia, moŜliwe będzie
jedynie wówczas, gdy Wykonawca, najpóźniej w dniu jego podpisania, przedłoŜy dokumenty
potwierdzające przedłuŜenie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłuŜenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.bip.lubsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 41, II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,
parter - Punkt Obsługi Interesantów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

